
 1 

 
Jelentés a könnyűsúlyú váltott evezős szakág 2013 évi 

munkájáról 
 

A könnyűsúlyúak közül nagyon kevesen választják a váltott evezést, így igen nehéz helyzetben 
vagyok a csapatok összeállítását illetően. A tavaszi kishajós válogatón összesen 5 csapat indult 
KS2- egységben. Ennyi versenyzővel kellett az idei évet eredményesen megoldani, és úgy ítélem 
meg, hogy ezt a feladatot a lehetőségekhez képest sikeresen teljesítettük. 
 
Fontosabb események és eredmények: 
 
2013. 02. 24. – 03. 08. Skradinban (Horváto.) 4 fővel melegvizi edzőtáborban vettünk részt. 

Résztvevők: Novák Edvin, Vallyon Bence, Révész Péter, Révész Zoltán, Kiss László 
A tábor nagyon hasznos volt, csak rövid, és kevés váltott evezős vehetett részt rajta. 

 
2013. 04. 13. – 14. Velence, kishajós válogató KS2- egységben. Eredmények: 

• Első: Révész – Révész, GyVSEK, felnőtt KS2- 
• Második: Bártfai – Szigeti, GyVSEK, U23 KS2- 
• Harmadik: Novák – Vallyon, Szolnok, U23 KS2- 
• Negyedik: Vermes – Bodrogi, Baja, U23 KS2- 
• Ötödik: Cselinácz – Miskolczi, Baja, felnőtt KS2- 
A másnapi csapathajós versenyen KS4- egységben a bajaiak fölényesen nyertek a Révész – 
Révész – Vallyon – Novák összetételű egység előtt. 
 

2013. 04. 27. – 28. Szegedi válogató. Eredmények KS4- egységben: 
• Első nap: első a bajai, második győri egység 
• Második nap: első az U23-as  Novák – Vallyon – Bártfai – Szigeti egység, második a bajai 

egység. 
 
2013. 05. 11. -12. Essen NK versenyen U23 KS4- egységben a Novák – Vallyon – Bártfai – 

Szigeti összetételű egység indult. A csapat 0,3 mp-vel elmaradva a győztes német egység 
mögött második lett 15 mp-t verve a harmadik helyezett osztrákokra. Második nap első a 
magyar, második a lengyel, harmadik az osztrák egység.  
Sajnos mindkét nap csak három induló volt az U23-as korosztályban, és nem sikerült 
átnevezni a felnőttekhez.  
A felnőtt mezőnyben indult a bajai egység, első nap 20 mp-re a győztestől 8-dik helyen, 
második nap 16 mp-re az elsőtől 7-dik helyen végeztek. Elég széteső, megilletődött evezést 
mutattak, de mentségükre szóljon, hogy ez volt az első nemzetközi versenye a rutintalan 
csapatnak. Másnap összeszedettebb, jobb evezéssel javítottak. 
 

2013. 05. 31. – 06. 02. Sevilla felnőtt EB 
 A Révész – Révész KS2- egység 8-dik helyen végzett. A csapat az előző három évben nyerte 

a KS2- versenyeket, ezzel érdemelték ki az indulás lehetőségét. 
 A bajai KS4- egység 11-dik helyen végzett. 
 Mindkét csapat szerényen teljesített. 
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2013. 06. 15. -16. Bled NK verseny 
 Ez kritérium verseny volt az U23 KS2- számban a Vermes – Bodrogi egységnek a VB-re 

való kijutáshoz. Ez nagyon jól sikerült, mert a felnőtt normálsúlyú mezőnyben (nem volt KS 
szám kiírva) szombaton második, vasárnap negyedik helyen végeztek, és így teljesítették a 
VB-re való kijutás feltételét. 

 Az U23 KS4- egység is felnőtt normálsúlyú mezőnyben indult, szombaton harmadik, 
vasárnap negyedik helyen végeztek. 

 Ez a verseny nagyon hasznos volt, jól szolgálta a felkészülést és a rutinszerzést. 
 
2013. 07. 06. – 08. Universiade, Kazan 
 KS4- egységben a Novák – Vallyon – Bártfai – Krpesics csapat indult. Szigeti helyett 

Krpesics ült a csapatban, mivel Szigeti nem főiskolás. A nagyon erős mezőnyben hatalmas 
finissel megnyertük a B döntőt. Az A döntőben nálunk sokkal erősebb, idősebb csapatok 
voltak. 

 
2013. 07. 23. – 28. U23 VB, Linz – Ottensheim 
 KS2- egységben a Vermes – Bodrogi csapat indult. Nagyon szép negyedik helyet értek el 

úgy, hogy Bodrogi még ifjúsági korú versenyző. 
 KS4- egységben a Novák – Vallyon – Bártfai – Szigeti összetételű csapat indult. A B 

döntőben második helyet megszerezve, összességében a nyolcadik helyen végeztek. Mivel a 
KS4- olimpiai szám, a nyolcadik hely pontszerző. 

 
Értékelés: 
 
Hasznos lenne, ha a nagyon kis létszámú könnyűsúlyú váltott evezősökhöz csatlakoznának azok a 
kallódó párevezősök, akik szeretnének nemzetközi eredményt elérni. Ezzel lehetőség nyílna egy 
felnőtt KS négyesben vagy egy felnőtt KS nyolcasban való edzésre és versenyzésre. A nyolcasban 
való evezés segíti a közös, egységes technika kialakítását, ami megkönnyítené a későbbi olimpiai 
csapatépítést. Ehhez szükségesek lennének továbbá a közös táborok, összetartó edzések, közös 
felmérők. Összehangolt, tervszerű munkával hamarabb lehetne nemzetközi eredményt elérni. 
 
 
 
 

Budapest, 2013. 09. 10. 

 

Kiss László szakágvezető 


